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Beste bewoners:

Nieuwe Beheerder
Na lang vergaderen, offertes, gesprekken, onderhandelen en nog meer 
gesprekken hebben we in november een nieuwe beheerder gecontracteerd, 
“de Huishouding”. Deze heeft per 1 januari 2010 het beheer overgenomen van 
“VVE Beheer Amsterdam”. U heeft intussen een brief gehad o.a. met het verzoek 
om de maandelijkse bijdrage voor de vereniging te regelen via een automatische 
incasso machtiging. Misschien bent u ook al op Twinq geweest voor klachten of 
informatie.

Uw VvE bijdrage
Via de email heeft het bestuur u laten weten hoe u de maanden januari en 
februari 2010 heeft moeten betalen aan de VvE. In de welkomstbrief van de 
Huishouding zit een formulier om de VvE te machtigen het maandelijkse bedrag 
via een automatische incasso te innen. Het bestuur hoopt dat alle eigenaren dit 
formulier invullen, gemak voor u, voor ons en kostenbesparend voor de VvE. 
Het ABNAMRO bankrekeningnummer van de VvE is 53 10 37 320.

Twinq



Op de site van www.dehuishouding.nl kunt u rechtsboven inloggen op Twinq met 
de u per brief verstrekte inloggegevens. Let op dat u hier pop-ups toestaat en sla 
het wachtwoord op als dat gevraagd wordt, dat is makkelijk bij de volgende keer 
inloggen. Wat is er zoal te vinden en te doen op Twinq.

• Algemene info met een prikbord, waarop op datumvolgorde nuttige actuele 
informatie staat van het bestuur en van de beheerder.
Ook u kunt een verzoek tot plaatsing aanvragen bij het bestuur d.m.v. een 
email naar beheer@scalawonen.nl 

• Administratief beheer, met informatie over de beheerder en het bestuur. 
Hier vindt u ook belangrijke documenten in de documentenbibliotheek.

• Financieel beheer met o.a. de begroting van de VvE.

• Technisch beheer, waar u reparatieverzoeken kunt melden en de lopende 
verzoeken kunt nakijken. Dit voorkomt dubbele verzoeken.

• Op Mijn pagina vindt u alle relevante informatie over uw eigen appartement.

• Als u alles gezien en gecontroleerd heeft klikt u links op Stoppen.

Reparatieverzoeken
Met de overstap naar onze nieuwe beheerder gaan we ook gebruik maken van 
hun online programma Twinq om reparatieverzoeken te doen. Daarmee komt het 
Ticketsysteem van scalawonen.nl per direct te vervallen.
Na het inloggen op Twinq kunt u links onder het kopje Technisch beheer een 
reparatieverzoek melden. Vul zoveel en zo duidelijk mogelijk in wat uw verzoek 
inhoudt.
Het bestuur heeft een afweging gemaakt voor de klachten, die het bestuur graag 
zelf afhandelt. Dat is een moeilijke beslissing. Enerzijds willen we graag dat urgente 
zaken natuurlijk snel worden gedaan. Maar snel betekent een bedrijf inschakelen en 
dat kost veel geld. Zelf doen (door onze eigen professionals) is veel goedkoper, 
maar daar moet (privé)tijd voor gemaakt worden. We hebben besloten om toch een 
aantal zaken zelf te doen. Zodra het weer en het licht het toelaten gaan we in een 
aantal fasen stevig aan het werk. Wat kunt u verwachten:

• De buitenlampen bij de begane grond woningen, die al zo lang 
aangekondigd zijn, zullen gemonteerd worden. 

• Op alle entrees komen dictators. Dat zijn deurdrangers die een deur het 
laatste stuk langzaam maar stevig dichttrekken. Uw aandacht voor het 
sluiten van de deuren blijft echter nodig. 

• Alle deuren krijgen een nummer, zodat we bij storing of klachten duidelijker 
weten waar we zijn moeten. 

• Naamplaatjes: er zijn nog wat ontbrekende naamplaatjes besteld bij de 
Huishouding en die worden gepopnageld, zodat ze echt vast zitten.

• In de garage komen ogen om de bakfietsen en de scooters aan vast te 
zetten.

• In de fietskelder komen haken om de kinderfietsen op te hangen.
• Vervangen verlichting. Lampen die kapotgaan worden door de technische 

commissie vervangen. Maar dat doen ze niet iedere dag. Kapotte lampen 
hebben wel hoge prioriteit. 
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We vragen als bestuur uw begrip voor het feit dat niet alles meteen gebeurt, 
zodra een klacht gemeld wordt. Op de algemene ledenvergadering gaan we hier 
verder op in. 

Algemene ledenvergadering. 
Zodra VVE Beheer Amsterdam de jaarafrekening heeft gemaakt en de 
kascommissie deze heeft beoordeeld schrijft het bestuur een Algemene 
ledenvergadering uit. U kunt deze ongeveer eind maart/begin april verwachten. 
Op die vergadering staat naast de financiële situatie (wat kost ons pand gekost, 
dekt de maandelijkse bijdrage de kosten of moet deze verhoogd worden, waar 
gaat het geld aan op) nog een aantal andere belangrijke punten op de agenda:

• De technische commissie. Hoe houden we het onderhoud van ons pand qua 
kosten binnen de perken. Wat doen we wel, wat besteden we uit. We laten 
ons als bestuur graag door u informeren over uw visie hierop.  

• De activiteitencommissie. Het afgelopen jaar hebben we naast bestuurlijke 
dingen eigenlijk geen “leuke dingen” georganiseerd, terwijl daar echt wel 
aanleiding toe was en is. We willen een activiteitencommissie leven 
inblazen. Ideeën genoeg. Wie doet er mee?

• Vaststellen huishoudelijk reglement. Er zijn in de loop van het afgelopen 
anderhalf jaar enkele voorstellen tot wijziging geweest voor het 
huishoudelijk reglement. 

• Vaststellen bestuursleden. Er zijn enkele wisselingen geweest. 

Scala 100% digitaal.
Het blijkt dat alle bewoners anno 2010 een e-mailadres hebben. We hoeven dus 
geen bewonersbrieven meer langs de deur te brengen. Het bestuur is hier blij 
mee. Dat betekent wel dat het uw verantwoording is als u van e-mailadres 
verandert. U dient dat door te geven aan het bestuur via beheer@scalawonen.nl 
Ook onze beheerder gaat ervan uit dat alle bewoners op internet en dus Twinq 
kunnen. Alleen de uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering zal per post 
gaan.

Nieuw adres VVE Scala
Het officiële adres van de VVE Scala is Leeuwendalersweg 662, 1061BJ 
Amsterdam. Naast de ingang van de fietsenkelder en de speedgate hangt de 
brievenbus van de VvE. 

WOZ
Enkele bewoners hebben al bezwaar gemaakt tegen de te hoge WOZ waarde 
2009. Belangrijk argument is dat de waarde bepaald is op basis van woningen die 
binnen de ring gelegen zijn. Ook wordt een berging/box meegerekend en die 
hebben onze appartementen niet. Bij de meeste bewoners rolde ook de WOZ 2010 
in de bus.

Zonwering. 
Het bestuur heeft op basis van drie offertes besloten de zonwering te gunnen aan 
de firma de Haan Westerhof. Deze firma is de goedkoopste en tevens ook de 
installateur van de bestaande zonwering aan de toren. Wij hebben de firma 
gevraagd een demonstratie te verzorgen in de hal van de toren. Als datum en tijd 
bekend zijn zullen wij alle bewoners uitnodigen. 

Werkzaamheden in de garage. 
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In de afgelopen tijd heeft Giesbers de lekkage van de voeg in de garage 
aangepakt. Die lekte door. Het betreft de voeg bij de ingang van de garage. 
De lekkende voeg verder richting uitgang zal ook binnenkort worden aangepakt 
door Giesbers.

Niet boren of zelf dingen aanbrengen in de garage. 
Giesbers wilde in eerste instantie de schuld van de lekkage bij de bewoners 
leggen. Door onoordeelkundig boren zou er doorslag ontstaan zijn. Gelukkig 
konden wij aantonen dat dit niet het geval is. Maar beste mensen, ga niet zelf 
boren in de muren. Als dit niet door professionals gebeurt kan het zomaar 
misgaan. En het is sowieso niet toegestaan.

Parkeren in de garage
Wilt u zo vriendelijk willen zijn de gedragsregels van inparkeren in de garage toe 
te passen. Gebruik uw eigen gekochte/gehuurde plek en blijf zoveel mogelijk 
binnen de witte lijnen. Dit voorkomt irritatie bij andere bewoners. 

Rommel op de gemeenschappelijke ruimtes. 
De trapportalen, de galerijen, de liftruimtes en hallen zijn geen verlengde van uw 
woning.  Hier en daar is die ruimte toch op verschillende manieren aangekleed, 
verfraaid, maar ook in gebruik genomen. Het bestuur is hier uiterst kritisch op. We 
hebben te maken met de brandweervoorschriften, schoonmaakeisen etc. We gaan 
daarom langs deze ruimtes en zullen dat wat hinderlijk en gevaarlijk is of er 
gewoonweg niet hoort, stickeren en u daarmee verzoeken om dit weg te halen. 
Anders zal het door derden verwijderd worden. 

NB. Fietsen, die ongeoorloofd in hallen of op galerijen staan zullen aan de ketting 
worden gelegd met een briefje waar de sleutel op te halen is.

Ons pand in woonkrant
Ons pand stond afgebeeld op de voorpagina van het gratis krantje “247 wonen” 
van de maand februari. Een mooie blikvanger. Verder werd duidelijk dat de 
verkoop van de woningen van Lommerrijk wonen niet volgens verwachting 
verloopt. Ook hebben we een folder in de bus gehad van Laan van Spartaan. Ze 
gaan nu de volgende fase beginnen. Het heien dichtbij ons pand is begonnen. De 
laatste panden, die bij ons in de hoek, zullen in het najaar van dit jaar of in het 
begin van volgend jaar gestart worden. We zijn nog niet van de overlast af. Maar 
wat wordt de buurt op termijn mooi. 

Het bestuur van de VvE Scala. 
beheer@scalawonen.nl
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